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Özet 

"Arap Orta Doğusu" uluslararası ilişkiler ve Orta Doğu çalışmalarında fazla karşı-

laşılmayan bir kavramdır. Ancak Rus dış politika uzmanları Orta Doğu'yu genellikle 

üç alt bölgeye ayırarak incelerler. Rusya'nın Orta Doğu politikasındaki öncelik 

sıralamasına göre; İlk olarak nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan eski Sovyet 

cumhuriyetleri Orta Doğu'ya dahil edilir. İkinci olarak Türkiye, İran ve Afganistan-

'ın içinde bulunduğu Arap olmayan Orta Doğu ayrımı yapılır. Son olarak da Arap 

Orta Doğu'su ayrı bir başlık altında incelenir. Rusya'nın Arap Orta Doğusu'ndaki 

geçmişi olukça eskilere gider. Ancak bölgede Rus etkisinin en yüksek seviyede oldu-

ğu dönem Soğuk Savaş dönemidir. Bu makalede Soğuk Savaş sonrası dönemde Rus-

ya'nın Arap Orta Doğusu'ndaki politikaları incelenerek, Soğuk Savaş döneminde 

kıyasla Rusya'nın bölgedeki etkinliğinin ne düzeyde olduğuna yanıt aranmaktadır.   
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Süper Güç Rekabeti 

 

 

RUSSIA AND ARABIAN PART OF THE MIDDLE EAST 

 

Abstract 

From the Russian perspective Middle East consists of three part. According to its 

priority for Russian foreign policy, Muslim populated former Soviet republics consi-

dered first part of Middle East. Second is non-Arabian Middle East which includes 

Turkey, Iran and Afghanistan. As third come Arabian Middle East. Russia has his-

torical roots in this region. Russian influences in Arabian Middle East reached the 

highest level during the Cold War period. This article examines the Russian policies 

on Arabian Middle East after the cold war period and tries to clear how Russia 

effective in Arabian Middle East compared to Cold War period.  
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Giriş 
Türkiye'den bakıldığında Orta Doğu genellikle Arap ulusu ile öz-

deĢleĢtirilen bir coğrafyadır. Ancak değiĢik bakıĢ açıları ve farklı kriterler-

den yola çıkılarak Orta Doğu için bir çok tanımlamalar yapılabilmekte ve 

sınırlar çizilmektedir. Orta Doğu'yu sadece Arap yarım adasından ibaret 

gören yaklaĢımlar bulunduğu gibi, Ġslamiyet paydası dolayısıyla Orta Asya 

cumhuriyetleri, hatta Avustralya Kıtası'nın hemen üzerinde bulunan Endo-

nezya dahi Orta Doğu'ya dahil edilebilmektedir.
1
 Öte yandan Arap Orta Do-

ğu'su ise, sadece Arap yarım adası değildir. Mısır, Libya, Cezayir, Fas, Su-

dan gibi büyük Arap devletlerinin bulunduğu Kuzey Afrika da Arap Orta 

Doğusu içerisinde yer alır. Arap dünyası olarak da adlandırılan bu topraklar-

da yaklaĢık 320 milyon insan yaĢamaktadır.
2
  

Rusya'nın genel Orta Doğu politikası içerisinde Arap Orta Doğusu 

ile iliĢkileri ayrı bir baĢlık altında incelenmektedir. Zira Orta Doğu'nun gene-

li değerlendirildiğinde Rus dıĢ politikası içerisinde Türkiye ve Ġran ile iliĢki-

ler ile Arap Orta Doğusu ile iliĢkiler birbirinden farklı yere ve öneme sahip-

tir. Öte yandan Rusya'nın "yakın çevresi" içerisinde bulunan Kafkasya ve 

Orta Asya bölgeleri de Orta Doğu'ya dahil edilmektedir. Böylece Rusya 

açısından Orta Doğu üç alt bölgeye ayrılmıĢ bulunmaktadır. Bu bölgeleri 

Rusya açısından öncelik sırasına göre sıraladığımızda; Kafkasya ve Orta 

Asya, Orta Doğu içerisinde ilk öncelikli alan olarak değerlendirilen birinci 

bölgeyi, Türkiye, Ġran ve Afganistan'ın dahil olduğu Arap olmayan Orta 

Doğu ikinci önceliğe sahip ikinci bölgeyi, Arap Orta Doğusu ise üçüncü 

bölgeyi oluĢturmaktadır.  

Rusya, tarih boyunca Arap Orta Doğusu'nda söz sahibi olan önemli 

oyunculardan biri olmuĢtur. Rusların Arap Orta Doğusu'nda nüfuz kurma-

                                                           
1
 Farklı Orta Doğu tanımlamaları ve Orta Doğu'nun sınırları konusunda bkz. Ömer 

Kürkçüoğlu, Türkiye’nin Arap Orta Doğusu’na Karşı Politikası, Ankara, 1972, 

s.2.,Türel Yılmaz, Uluslararası Politikada Orta Doğu, Akçağ, Ankara, 2004, s.13-

16. 
2
 Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan ve Suriye Mart 1945 tarihinde Arap 

Devletleri Ligi'ni kurmuĢlardır. Daha sonra Kuzey Afrika'daki Arap devletleri de 

1950'li yıllardan itibaren bağımsızlıklarını kazandıktan sonra bu örgüte üye olmuĢ-

lardır. Filistin'i temsilen FKÖ, 1974 yılında örgüte dahil edilmiĢtir. Günümüzde 

Arap Ligi'nin 22 üyesi bulunmaktadır. Üyeler arasında Hint Okyanusu'nda küçük 

adalardan oluĢan 800 bin nüfuslu Comoros da bulunmaktadır. 2003 yılında Eritre ve 

2007 yılında ise Hindistan, Arap Devletleri Ligi Örgütü'ne gözlemci statüsünde üye 

olmuĢlardır. Arap dünyasının nüfusuna iliĢkin rakama bu örgütün internet sayfasın-

dan ulaĢılmıĢtır. Bkz. http://en.wikipedia.org/wiki/Arab_League#_ref-6  
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sında ve daha sonra bu etkinliğinin azalmasında Filistin sorunu büyük rol 

oynamıĢtır. 1956 SüveyĢ krizi sırasında Mısır'a arka çıkarak Orta Doğu'ya 

giriĢ yapan Sovyet Rusya, daha sonra Arap-Ġsrail savaĢlarında ve Filistin 

sorunun çözümünde açıkça Arapları destekleyerek bölgede nüfuzunu artır-

mıĢtır. Filistin sorunun barıĢçı çözümüne yönelik ABD'nin patronajlığında 

1979'da Camp David ile baĢlayan görüĢmeler süreci ise, Sovyetlerin Arap 

Orta Doğusu'ndaki ağırlığının giderek azalmasına yol açmıĢtır. Sovyetlerin 

aynı yıl Afganistan'ı iĢgale baĢlaması da Orta Doğu'daki ağırlığını bir baĢka 

kanattan sürdürmeye yönelik olmuĢtur.  

Gorbaçov dönemi ve 1990'lı yılların ilk yarısı, Rusya'nın Orta Do-

ğu'daki varlığının sıfırlandığı bir dönemdir. Bu durumun 2000'li yılların 

ortalarına kadar devam ettiği söylenebilir. Her ne kadar 1996 yılında 

Primakov'un dıĢiĢleri bakanı olması ile Orta Doğu, Rus dıĢ politikasında 

yeniden yer edinmeye baĢladıysa da, Rusya'nın Arap Orta Doğusu'na dönü-

Ģü, 2003 yılı baĢlarından itibaren ABD'nin Irak'ı iĢgali sürecinde Putin'in 

savaĢı önlemeye yönelik çabaları çerçevesinde söz konusu olmuĢtur. Her ne 

kadar Putin'in çabaları ABD'nin Irak'ı iĢgaline engel olamadıysa da Rusya'-

nın Arap devletleri nezrinde imajını büyük ölçüde güçlendirmiĢtir. Bu süreç-

te Suudi Arabistan ile baĢlayan temaslar, Ġslam Konferansı Örgütü'ne göz-

lemci üyelik gibi geliĢmeler Ġslam faktörünü etkin bir araç olarak Rus dıĢ 

politikasına sokmuĢtur. ABD'nin kaçınılmaz gördüğü "medeniyetler çatıĢ-

ması"na karĢı geliĢtirdiği Orta Doğu'nun dönüĢüm projelerine karĢılık Rus-

ya, "medeniyetler ittifakı"nı savunarak ABD'nin "demokrasi ihracı" çabala-

rına itiraz etmiĢ ve mevcut rejimleri desteklemiĢtir. 2006 yılı baĢında Filis-

tin'de yapılan ilk demokratik seçimlerde Batı'nın terör örgütü olarak gördüğü 

ve muhatap kabul etmediği HAMAS'ın galip gelmesi, Rusya'nın Filistin 

sorunu ve Arap Orta Doğusu'ndaki etkinliğini daha da artırmıĢtır. Filistin 

yönetimi ve HAMAS lideri ile temaslar, Suriye'ye silah satıĢı, Putin'in Suudi 

Arabistan ziyareti gibi geliĢmeler Rusya'nın Arap Orta Doğusu'nda Soğuk 

SavaĢ dönemindeki konumunu kazanmaya baĢlaması olarak değerlendiril-

miĢtir. 

ÇalıĢmanın giriĢinde belirtilmesi gereken bir diğer husus ta Rusya'-

nın Arap Orta Doğusu'na yönelik politikası içerisinde Ġsrail'in değiĢen ko-

numudur. Sovyetler Birliği 1967 yılından 1987 yılına kadar yirmi yıl süre ile 

Ġsrail ile diplomatik iliĢkilerini kesmiĢtir. Ancak Soğuk SavaĢ sonrası dö-

nemde Rusya ile Ġsrail arasında dostane iliĢkiler kurulmuĢtur. Nisan 

2005'deki Orta Doğu turnesi sırasında Putin, Ġsrail'i de ziyaret ederek bu 

ülkeyi ziyaret eden ilk Rus devlet baĢkanı olmuĢtur. Soğuk SavaĢ döneminde 

ABD ve Batı dünyasının Ġsrail'i desteklemesine karĢılık Filistin sorununa 
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iliĢkin açıkça Filistinlilerin yanında yer alan Rusya, Soğuk SavaĢ sonrası 

dönemde dengeli bir tutum benimseyerek, Ġsrail'in taleplerini göz önünde 

bulundurmak zorunda kalmıĢtır.   

Bu çalıĢmada Putin dönemi ağırlıklı olmak üzere genel olarak Rus-

ya'nın Arap Orta Doğusu ile iliĢkileri ele alınacaktır. Her ne kadar Arap ül-

keleri arasında da sorunun çözümüne iliĢkin ayrılıklar söz konusu olsa da, 

Filistin sorunu tüm Arapların sorunu olarak görüldüğü için, her hangi bir 

devletin Arap dünyası ile iliĢkilerinde bu soruna yaklaĢımı büyük önem taĢır. 

Bu çerçevede Rusya'nın Filistin sorununa yaklaĢımı, Soğuk SavaĢ dönemi ve 

Soğuk SavaĢ sonrası dönemde karĢılaĢtırılmalı olarak incelenmeye çalıĢa-

caktır. Orta Doğu, Soğuk SavaĢ döneminde bloklar arasında ciddi krizlerin 

meydana geldiği bir bölge olmuĢtur. Bloklar, Arap-Ġsrail savaĢları sırasında 

sürekli karĢı karĢıya gelmiĢ, 1973 yılındaki Yom Kippur SavaĢı sırasında 

ABD, Sovyet müdahalesini engellemek için sınırlı nükleer alarm pozisyonu 

dahi almıĢtır. 2003 Irak Krizi sonrası Rusya ile ABD arasında yeniden So-

ğuk SavaĢ rüzgârlarının esmeye baĢladığı dönemde Filistin sorununun ve 

diğer Orta Doğu geliĢmelerinin aynı boyutta bir kutuplaĢmaya yol açıp aç-

mayacağı, Arap Orta Doğusu'ndaki Rus nüfuzunun boyutları gibi sorulara bu 

makale çerçevesinde yanıt aranacaktır. 

   

Arap Orta Doğusu'ndaki Rus Geçmişi 

Haçlı seferlerinden sonra Avrupa devletlerinin Orta Doğu'ya ilgisi 

Doğu Akdeniz'de (Levant) ticaret çerçevesinde olmuĢtur. XVI. yüzyılda 

önce Fransa ve ardından Ġngiltere Osmanlı Devleti ile kapitülasyon anlaĢma-

ları yaparak Levant ticaretinde söz sahibi olmuĢlardır. Rusya da özellikle 

XVIII. yüzyılda Karadeniz'de önemli bir güç haline geldikten sonra gözünü 

Akdeniz'e dikmiĢtir. Osmanlı Devleti ile giriĢtiği büyük mücadeleler sonu-

cunda Rusya; Ġngiltere ve Fransa'nın sahip olduğu ticari imtiyazları 1774 

Küçük Kaynarca AnlaĢması ile elde etmiĢtir.
3
 Bu nedenle Rusya'nın Arap 

Orta Doğusu'ndaki varlığını XVIII. yüzyıldan itibaren baĢlatmak mümkün-

dür.  

Birinci Dünya SavaĢı'na kadar Osmanlı Ġmparatorluğu'nun sınırları 

içerisinde yer alan Arap Orta Doğusu, XIX. yüzyıl Avrupa diplomasisine 

yön veren "Doğu Sorunu" çerçevesinde bu yüzyıl boyunca Rusya dahil tüm 

büyük güçlerin ilgi odağında bulunmuĢtur. Kendisini Osmanlı Ġmparatorlu-

                                                           
3
 Akdes Nimet Kurat, Türkiye ve Rusya, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1990, s.30. Bu 

anlaĢma ile aynı zamanda Rusya'nın Osmanlı Ġmparatorluğu'nda yaĢayan Ortodoks 

tebaanın hamiliğini kazandığı üzerinde durulur.  
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ğu'nda yaĢayan Ortodotoks tebaanın hamisi olarak gören Rusya, bu sıfatla 

Orta Doğu'daki nüfuz mücadelesi içerisinde yer almıĢtır. Öyle ki, Rusya ile 

Osmanlı Devleti arasında 1853 tarihinde baĢlayan Kırım SavaĢı'nın kıvılcı-

mını Kudüs'teki Hz. Ġsa'nın doğduğu yer olan Beyt-ül Lahim Kilisesi'ndeki 

kutsal yıldızın çalınması çakmıĢtır.
4
 

XIX. yüzyıl boyunca büyük güçlere Avrupa'nın "Hasta adamı"nın 

mirasının o ölmeden önce paylaĢılması için baskıda bulunan Rusya, Birinci 

Dünya SavaĢı sırasında yapılan Orta Doğu'nun paylaĢım planları içerisinde 

de yer almıĢtır. Çanakkale SavaĢı'nda Türkler galip gelmeseydi muhtemelen 

Rusya'da BolĢevik Ġhtilali gerçekleĢmeyecekti ve Rusya müttefiklerinin ya-

nında savaĢa devam edecekti. Bu durumda savaĢın galiplerinden biri olarak 

Rusya da Orta Doğu'daki mandater devletlerden biri olabilirdi. Lenin'in yap-

tığı ilk iĢlerden biri Brest Litovsk AnlaĢmasını imzalayarak savaĢtan çekil-

mek, Çarlığın onay verdiği Sykes-Picot AndlaĢması'nı ifĢa ederek Orta Do-

ğu'daki emperyalist paylaĢım planlarından vazgeçmek olmuĢtur.
5
 

Ġngiliz ve Fransız mandası altında Arapların Sovyet Rusya ile tema-

sı Ġkinci Dünya SavaĢı'nın sonuna kadar mümkün olmamıĢtır. Bunun tek 

istisnası Yemen'dir. Manda idaresi altına girmeyen ve Ġngilizlere karĢı savaĢ 

vererek bağımsız olan Kuzey Yemen 1928 yılında Sovyetler Birliği ile dip-

lomatik iliĢki kuran ilk Arap devleti olmuĢtur.  

Ġkinci Dünya SavaĢı'ndan sonra oluĢan koĢullar Arap-Rus iliĢkile-

rinde yeni bir baĢlangıç için uygun ortam sağlamıĢtır. SSCB'nin BM Güven-

lik Konseyi daimi üyesi olarak Suriye ve Lübnan'ın tam bağımsızlığı konu-

sundaki 1946 yılında alınan BM kararını desteklemesi, Ġsrail devleti kurul-

madan önce Filistin'in statüsü konusunda BM'de yapılan görüĢmelerde Arap-

ları memnun edecek kararları savunması, Arapların Sovyetlere olan bakıĢı-

nın değiĢmesinde etkili olmuĢtur. Arap-Rus dostluğunun perçinlenmesi ise, 

Rusların bölge sorunlarına müdahil olmaya baĢlaması, Arapların Rusları 

denge unsuru olarak görmesi üzerine gerçekleĢmiĢtir.
6
  

1956'daki SüveyĢ Bunalımı, Rusya'nın Arap Orta Doğusu'na tam 

olarak yerleĢmesini sağlamıĢtır. Ġsrail'den 1948 yenilgisinin intikamını almak 

isteyen Nasır'ın Batı'nın silah ambargosu nedeniyle Çekoslovakya üzerinden 

Sovyetlerden silah satın alması, bunun üzerine Dünya Bankası'nın Aswan 

                                                           
4
 Fahir Armaoğlu, Siyasi Tarih 1789-1960, Ankara, s.135. 

5
Sykes-Picot anlaĢmasının metni ve paylaĢım haritası için bkz. 

http://www.mideastweb.org/mesykespicot.htm 
6
 Naim al Ashhab, "A Necessary Counterbalance", Bitterlemons-International: 

Middle East Roundtable,  Edition 22, Volume 3, June 16, 2005. 

http://www.bitterlemons-international.org/previous.php?opt=1&id=88 
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Barajı'nın inĢasına iliĢkin Mısır'a vaad ettiği krediyi iptal etmesi, buna karĢı-

lık Nasır'ın SüveyĢ'i millileĢtirme kararı, ardından Ġngiltere ve Fransa'nın 

Ġsrail'i de kıĢkırtarak Mısır'ı iĢgale baĢlaması, Sovyetlerin müdahalesi ile 

iĢgalin durdurulması Ģeklinde meydana gelen geliĢmeler sonucunda Rusya, 

Arap Orta Doğu'suna yerleĢmiĢtir. Bundan sonra Sovyetler, Aswan Barajı'-

nın yapımının finansmanını üstlenerek ve eğitim-kültür iliĢkileri de baĢlata-

rak Arap dünyası ile iliĢkileri en üst düzeye ulaĢtıracaktır.
7
 

1956 yılında Ġngiltere ve Fransa'nın Ġsrail ile birlikte Mısır'a karĢı 

askeri müdahalesinin baĢarısızlıkla sonuçlanmasında, Sovyetlerin meselede 

taraf olup Nasır'ı desteklemesi Sovyetlerin Arapların gözündeki prestijini 

artırmıĢtır. Sovyetlerin Orta Doğu'da giderek güçlenen konumu karĢısında, 

ABD BaĢkanı Eisenhower bir doktrin yayınlayarak Orta Doğu'da kendi müt-

tefiklerine karĢı bir komünist tehdit olduğunda, askeri ile birlikte yardıma 

geleceğini açıklamıĢtır. Eisenhower doktrinin ardından Orta Doğu'da Ameri-

kan-Sovyet rekabeti iyice netlik kazanmıĢtır. SüveyĢ Krizi, Ġngiltere ve Fran-

sa'nın büyük devlet statüsünü ortadan kaldırmıĢtır. Arap Orta Doğusu'ndaki 

tarihi rollerinden uzaklaĢan Ġngiltere ve Fransa, bu bölgedeki güç dengesinin 

sorumluluğunu ABD'nin omuzlarına yüklemiĢlerdir. Eisenhower doktrini de 

bunun yansıması olmuĢtur.
8
 

1967 "Altı Gün savaĢı" ve 1973 "Yom Kipppur SavaĢı" bu iki süper 

gücün Arap Orta Doğusu'ndaki mücadelelerine daha da açıklık kazandırmıĢ-

tır. Ekim 1962'deki Küba krizinden sonra ABD, 1973 Arap-Ġsrail SavaĢı 

sırasında nükleer silahları kullanıma hazır hale getirmiĢtir.
9
 Öte yandan ara-

larındaki güvensizliğin bu boyutta olmasına rağmen ABD ve SSCB, Arap-

Ġsrail savaĢının durdurulması konusunda birlikte hareket ederek BM Güven-

lik Konseyi kararı çıkarmıĢlardır. SSCB ve ABD'nin Orta Doğu'da farklı 

çıkar algılamaları nedeniyle reaksiyonel hareket etmekle birlikte, krizlerin 

lokalize edilerek global boyuta ulaĢmaması konusunda ortak bir anlayıĢa 

sahip oldukları da söylenebilir.
10

  

                                                           
7
 Fahir Armaoğlu, Filistin Meselesi ve Arap-İsrail Savaşları (1948-1988), ĠĢ BankaĢı 

Kültür Yayınları, Ankara, 1994, s.116-170. 
8
 Henry Kissinger, Diplomasi, Çev. Ġbrahim H. Kurt, Türkiye ĠĢbankası Kültür Ya-

yınları, Ankara, 1998, s. 490, 514, 515. 
9
 Alexei Vassiliev, "The Soviet Approach to a Settlement in the Middle East", 

Bulletin (British Society for Middle Eastern Studies), Vol. 16, No. 1., 1989, s.19. 

http://www.jstor.org/view/03056139/ap010006/01a00020/0  
10

 Georgy M. Korniyenko, "Soviet Policy in the Mildle East", Dale F. Eickelman 

(Ed.), Russia's Muslim Frontiers, Indiana University Pres, 1993, s.46. 
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1970 yılında Nasır'ın ölümü ve Mısır'da yönetime gelen Enver Se-

dat'ın ABD ile iliĢkileri normalleĢtirmesi,  Sovyetlerin Orta Doğu'daki nüfu-

zuna büyük darbe vurmuĢtur. GeliĢen Mısır-ABD diyalogu sonunda, 1979 

yılında Mısır ve Ġsrail arasında Camp David AnlaĢması imzalanmıĢtır. Bu-

nun ardından ABD'nin arabuluculuğu ile ġubat 1985'te Arafat ve Ürdün 

Kralı Hüseyin'in Amman AnlaĢmasını imzalamaları bölgedeki Sovyet etkin-

liğine ikinci büyük darbe olmuĢtur.
11

 2 Ağustos 1990 tarihinde Irak'ın Ku-

veyt'i iĢgali ile baĢlayan Körfez Krizi sırasında ise SSCB, Orta Doğu'da ini-

siyatifi tamamıyla ABD’ye ve AB’ye bırakmıĢ, Batı dünyası ile tam bir 

uyum sergileyerek baĢına buyruk giriĢimlerden kaçınmıĢtır.
12

 Ruslar Arap 

Orta Doğu'sundaki bu tutumlarını 1990'lı yılların sonlarına kadar sürdürmüĢ-

lerdir. 1996 yılında DıĢiĢleri Bakanı olarak göreve gelen Primakov döne-

minde Rusya'nın, Irak'a uygulanan ambargolar konusunda inisiyatif alan bir 

tutum sergilediği söylenebilir. Ancak Rusya'nın Orta Doğu'ya eski konumu 

ile geri dönüĢü, Mart 2004'de baĢlayan Putin'in ikinci baĢkanlık dönemi ile 

birlikte olmuĢtur.
13

 

 

Rusya'nın Orta Doğu’ya Giriş Aracı Ve Amacı: Silah Satışları  
1948'de Ġsrail devletinin kuruluĢunun ardından Orta Doğu'da 1955-

1960 yılları arasında meydana gelen büyük krizlerde Sovyetler Birliği her 

zaman baĢ aktör olmuĢtur. Sovyetler her ne kadar krizi doğuran ya da baĢla-

tan taraf olmasa da geliĢiminde belirleyici olmuĢtur. Sovyetlerin Orta Doğu'-

ya giriĢinde ve yerleĢmesinde baĢta Mısır olmak üzere bölge ülkelerine silah 

satıĢları önemli rol oynamıĢtır. 1955 Sonbaharında Sovyet gemileri Mısır'ın 

Akdeniz'deki Ġskenderiye Limanı'na ilk parti silahı indirmiĢtir. Soğuk SavaĢ 

boyunca Sovyetler Birliği Arap Orta Doğusu'na her yıl ortalama 7-10 milyar 

dolar düzeyinde silah satmıĢtır.
14

 

Ġsrail'in kurulması üzerine baĢlayan Birinci Arap-Ġsrail savaĢında 

alınan yenilgiden sonra Mısır'da iç karıĢıklıklar baĢ göstermiĢ, 1952 yılında 

askeri bir darbe ile Kral Faruk devrilerek cunta yönetimi kurulmuĢtur. "Hür 
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Subaylar Komitesi"nin gerçekleĢtirdiği bu darbenin ardından 1953'de ülkede 

cumhuriyet ilan edilmiĢtir. Cunta içerisinde güç mücadelesinden Yarbay 

Abdül Nasır galip çıkmıĢ ve 1954'den itibaren Mısır'da Nasır dönemi baĢla-

mıĢtır. Ġsrail'e karĢı alınan yenilginin intikamını alma vaadiyle iktidar olan 

Nasır, devlet baĢkanı olduktan sonra silahlanma arayıĢı içerisine girmiĢtir. 

Birinci Arap-Ġsrail SavaĢı'nın ardından ABD, Ġngiltere ve Fransa'nın Mayıs 

1950'de imzaladıkları bir deklarasyonla Orta Doğu'ya silah ambargosu uygu-

lamaya baĢlamaları Nasır'ın Batı'dan silah almasını engellemiĢtir. Sovyetler 

bu fırsattan yararlanarak Nasır'la temasa geçmiĢler ve Mayıs 1955'de Mısır'a 

silah satmayı teklif etmiĢlerdir. Bunun ardından Nasır, 1955 yılı sonlarında 

Çekoslovakya'dan silah satın almaya baĢlamıĢtır. Böylece Çekoslovakya 

üzerinden Mısır'a silah satıĢı ile Moskova, Orta Doğu'ya adımını atmıĢtır.
15

 

Bundan sonra Rusya, Doğu Avrupa'da yaptığı gibi Orta Doğu'da da kendine 

yakın rejimler oluĢturma çabasına giriĢmiĢtir. Nasır bu noktada da Mosko-

va'nın kullandığı bir araç olmuĢtur. Her ne kadar kendi "Ģeytan"lar listesinde 

Ġngiltere, Fransa ve Ġsrail ile birlikte Sovyetler Birliği de saymakla birlikte, 

Nasır Makyavelist bir yaklaĢımla bu devletle iĢbirliği yapmıĢtır.
16

 Sovyetler 

ise Nasır'ın da yardımı ile tüm Arap dünyasında sosyalist-cumhuriyetçi re-

jimler kurmaya çalıĢmıĢtır. Mısır'ın ardından Suriye, Irak ve Kuzey Yemen'-

de de Sovyet etkinliği artmıĢ ve bu ülkeler giderek Sovyetlerin Orta Doğu'-

daki üsleri haline dönüĢmüĢtür.
17

 Güvenliğini tamamıyla Sovyetlerin eline 

bırakan bu devletler Rus silahları için önemli bir pazar niteliği kazanmıĢtır. 

Arap Orta Doğusu 1980'lere kadar Sovyet silah ihracatı içerisinde %35-

40'lık bir yere sahip olmuĢtur.
 18

 

Ġki kutuplu dünya düzeni içerisinde Arap ülkelerinden Sovyetler 

Birliği'ne yakın olanlar, sadakatleri ve bağlılıkları karĢılığında bu silahları 

elde ediyorlardı. 1980-1990 yılları arası SSCB, baĢta Irak, Suriye, Yemen, 

Sudan ve Libya olmak üzere Arap Orta Doğu'suna 33 miyar dolarlık silah 

satmıĢtı, ancak bunun karĢılığında kasasına aynı miktarda para girmedi. Bu 

sorun Soğuk SavaĢ sonrası dönemde Rusya'nın Arap Orta Doğu'sundaki 

pazar payının azalmasındaki en önemli engel olmuĢtur. Serbest piyasa eko-

nomisini benimsedikten sonra Rusya eskiden olduğu gibi nüfuz kurma ama-
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cıyla müttefiklerine karĢılıksız silah vermeyi bıraktı. Öte yandan Irak'a uygu-

lanan ambargo; bölgedeki en önemli silah alıcılarından biri olan Suriye ile 

yaĢanan alacak sorunu; Suudi Arabistan ve Mısır baĢta olmak üzere Arap 

Orta Doğusu'nda ABD yanlısı iktidarlar, Rusya'nın bölgedeki pazar payını 

olumsuz etkilemiĢtir. 1992–2003 yılları arasında Rusya'nın Arap devletlerine 

toplam silah satıĢı sadece 4.5-5 milyar dolar düzeyinde kalmıĢtır.
19

  

2004 yılında baĢlayan Putin'in ikinci baĢkanlık döneminde Rusya'-

nın Arap Orta Doğusu'ndaki etkinliğinin yeniden arttığı gözlenmektedir.
20

 

Buna paralel olarak Rusya ile bölge devletleri arasındaki silah alıĢ veriĢinde 

de bir canlanma söz konusudur. ABD'nin Orta Doğu'daki politikalarından 

rahatsız olan Arap ülkeleri, dengeleyici unsur, bir alternatif olarak görerek 

Rusya'nın bölgede artan etkinliğini memnuniyetle karĢılamıĢlardır. Bu süreç-

te 11 Eylül saldırıları sonrası ABD - Suudi Arabistan iliĢkilerinde yaĢanan 

soğukluk, Suriye ile 11 milyar dolarlık alacak sorununun çözüme bağlanma-

sı, Filistin'de HAMAS'ın iktidara gelmesi Rusya'nın Arap Orta Doğusu'ndaki 

konumunu güçlendiren unsurlar olmuĢtur.  

Filistin sorunu, Orta Doğu devletlerinin kendi aralarındaki düĢman-

lıklar ve sınır sorunları, Hizbullah ve Müslüman KardeĢler gibi terör örgüt-

lerden kaynaklanan güvenlik tehdidi gibi nedenler Arap ülkelerini silahlan-

maya itmektedir. Örneğin Ġsrail ile ortak sınıra sahip dört Arap ülkesi - Mı-

sır, Ürdün, Suriye ve Lübnan- Filistin sorunundan doğrudan etkilenmektedir. 

Her ne kadar Mısır ve Ürdün, Ġsrail ile barıĢ anlaĢması yapsalar da bu ülke 

ile iliĢkilerindeki gerginlik devam etmektedir. 2006 yazındaki Lübnan SavaĢı 

sırasında görüldüğü gibi Suriye ve Lübnan her an Ġsrail ile savaĢa hazır ol-

mak durumundadırlar.
21

 Bu nedenle Orta Doğu tüm silah üreticileri gibi 

Rusya için de cazip bir pazardır. Bölge ülkelerinin Ġsrail ve ABD ile olan 
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sorunları Rusya'yı bu pazarda avantajlı kılan en önemli faktördür. Soğuk 

SavaĢ döneminden kalma ortaklıklar ise Rusya'nın Arap Orta Doğusu'ndaki 

önemli avantajlarından bir diğeridir.   

Öte yandan günümüzde Ortadoğu silah pazarında ABD'nin tartıĢ-

masız üstünlüğü söz konusudur. Bahreyn, Katar, Kuveyt, Umman gibi Arap 

emirliklerinin tüm askeri ihtiyaçlarını karĢılayan ABD, bu müĢterilerine tam 

güvenlik garantisi sunmaktadır. Mısır ve Ürdün de silah alımında ABD'ye 

bağımlı devletlerdir. Bu iki devletin Ġsrail ile barıĢ yapmasını sağlayan ABD, 

1979 yılından beri her iki devlete düzenli olarak silah yardımı yapmaktadır. 

1998-2005 yılları arasında ABD Kahire'ye her yıl ortalama 1.3 milyar dolar 

olmak silah yardımı yapmıĢtır.
22

 1979'a kadar Sovyetler Mısır üzerinden 

Arap Orta Doğusu'nda nüfuz kurarken, Mart 1979'daki Camp David AnlaĢ-

ması'ndan sonra bu defa ABD, Mısır üzerinden Arap Orta Doğusu'nda siyasi 

üstünlük sağlamıĢtır. Arap Orta Doğusu'nun önemli ülkelerinden Suudi Ara-

bistan'ın ABD ile olan askeri iliĢkileri ise ayrı bir kategoridedir. 11 Eylül 

2001'deki terör saldırılarına kadar ABD-Suudi Arabistan askeri iliĢkileri çok 

sıkı bir Ģekilde seyrederken ve Suudi Arabistan ABD'den yılda ortalama 5 

milyar dolarlık silah satın alırken, 11 Eylül sonrası bu tablo değiĢmeye baĢ-

lamıĢtır. 2003 yılından itibaren Suudi Arabistan, Çin ve Rusya ile silah alı-

mına iliĢkin temasa geçmiĢtir. Öte yandan Temmuz 2006 tarihinde Suudi 

Arabistan'a 9 milyar dolarlık silah satıĢını onaylamıĢtır.
23

   

Rusya'nın Orta Doğu silah pazarındaki konumunu ABD'nin belirle-

diği söylenebilir. Uzun yıllar Rusya'nın Arap Orta Doğusu'ndaki en büyük 

silah alıcıları olan Irak, Suriye, Libya ve Sudan ABD'nin ambargo uyguladı-

ğı devletlerdi. Irak, 2003 yılında Saddam Hüseyin'in devrilmesinden, Libya 

ise 27 yıl süren ambargonun ardından 2006 yılında ABD ile diplomatik iliĢ-

kileri yeniden kurduktan sonra Rusya'nın pazarı olmaktan çıkmıĢtır. Dolayı-

sıyla ABD'nin Arap devletleri ile iliĢkileri ne kadar bozulursa, Rusya'nın o 

kadar çıkarına olmaktadır. 
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Rus Dış Politikasında İslam Faktörü Ve Rusya'nın İslam 

Konfransı Örgütü'ne Üyeliği   
Soğuk SavaĢ sonrası dönemde Rusya’nın Arap Orta Doğusu ile iliĢ-

kilerinde dikkati çeken önemli unsurlardan biri de Rus dıĢ politikasında gi-

derek ağırlık kazanmakta olan “Ġslam Faktörü”dür. Rusya içerisinde sayıları 

20 milyona ulaĢan Müslüman nüfus bu faktörü kendiliğinden ortaya çıkar-

maktadır.
24

 Sovyet döneminde SSCB içerisinde yaĢayan Müslüman sayısı 50 

milyondan fazlaydı, ancak devletin dini yok sayan ideolojisi nedeniyle Rus-

ya’nın Arap Orta Doğusu’na yönelik dıĢ politikasında Ġslam faktörü göz ardı 

edilmiĢti. Komünizmin bir din haline dönüĢtüğü Soğuk SavaĢ döneminde 

Rusya, Arap Orta Doğusu’nda da Baas gibi ateist ve Sosyalist olan milliyetçi 

hareketleri desteklemiĢti.
25

 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra ideoloji kamburundan 

kurtulan Rusya, hem kendi değerleri ile barıĢmıĢ hem de ülkesinde yaĢayan 

20 milyon Müslüman’ın farkına varmıĢtır. Ġki kutuplu dünyanın son bulma-

sından itibaren Ġslamiyet'in dünya politikasının öznesi haline gelmesi Rus-

ya'yı da Ġslam faktörünü dikkate almaya itmiĢtir. Öte yandan Rus dıĢ politi-

kasında Ġslam faktörünün ağırlık kazanmasında en önemli etken Çeçen So-

runu olmuĢtur. Rus dıĢiĢleri 1990'lı yıllar boyunca Çeçenlere karĢı “haklı” 

mücadelesini anlatmaya ve baĢta Müslüman devletler olmak üzere diğer 

devletlerin Çeçenlere verdiği desteği engellemeye çalıĢmıĢtır. Rusya’nın 

dıĢ politikada Ġslamiyetin ve Müslüman dünyanın önemini kavramasında 

etkili olan bir diğer etken de, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından 

bağımsız olan Türkistan cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının ilk yıllarında 
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Moskova ile olan bağlarını zayıflatmak, metropolden uzaklaĢarak egemen-

liklerini güçlendirmek amacıyla Müslüman dünya ile iliĢkilerini güçlendir-

meye çalıĢmaları olmuĢtur. Türkistan cumhuriyetlerinin bu giriĢimi eski 

Sovyet coğrafyasını kendi sorumluluk sahası olarak tanımlayan Rusya’da 

endiĢe yaratmıĢtır. MalaĢenko’nun ifadesi ile “1990’lı yılların ilk yarısında 

Rusya, Müslüman devletlerin yayılmacı politikaları ile mücadele etti. Rus-

ya’yı en fazla endiĢelendiren Müslüman ülke ise bölge ülkeleri ile dil ve 

kültür yakınlığı sayesinde “Pan-Türkizm”i de kullanan Türkiye idi. 1994 

yılında DıĢ Ġstihbarat Biriminin hazırladığı senaryolardan birinde “Ġslam 

tehdidi”nin Rusya için giderek arttığını ileri sürmekteydi. Bu senaryoya gö-

re, Tacikistan’da devam eden iç savaĢ tüm Orta Asya’yı sarabilir ve Afganis-

tan’da güçlenen Taliban hareketi Orta Asya’ya taĢabilirdi. Rusya’nın güneyi 

ciddi bir tehdit altında bulunuyordu. Aynı yıl Çeçenistan savaĢı baĢlatıldı. 

1996’da Taliban’ın iktidarı ele geçirmesiyle Kabil, uluslararası Ġslam hareke-

tinin merkezi haline geldi. Balkanlardan Doğu Türkistan’a kadar hilalin yük-

seliĢine tanık olunuyordu.”
26

 

1990'lı yıllar boyunca Rusya'nın Ġslam faktörüne karĢı konumu yu-

karıda özetlendiği gibi daha ziyade savunma amaçlıydı. Putin dönemiyle 

birlikte Ġslam faktörü, sadece saldırgan nitelikli Ġslam tehdidi bağlamında 

değil aynı zamanda dıĢ politikada kullanılacak bir araç olarak da görülmeye 

baĢlandı. ĠKÖ ile geliĢtirilen ortaklık, Ġran'ın nükleer çalıĢmalarından kay-

naklanan kriz ve Filistin sorununun çözümünde Rusya’nın kendisini radikal 

Ġslamcılarla ABD ve AB arasında bir arabulucu olarak konumlandırması bu 

anlayıĢın ürünü oldu.
27

  

Ġslam faktörü üzerinden yürütülen Rus dıĢ politikası Rusya Müslü-

manlarının da onayını aldı. Rusya Müslümanları özellikle Rusya'nın ĠKÖ ile 
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temasının artmasından memnuniyet duydular. Zira Rusya'nın ĠKÖ'ye üye 

olması durumunda kendi haklarının ve toplum içerisinde statülerinin yükse-

leceğine inanıyorlardı. Federasyon Meclisi Üyesi Ramazan Abdulatipov'a 

göre Rusya'nın Ġslami terörizmle uğraĢmak zorunda kalması ĠKÖ üyeliğini 

geciktirdi.
28

  

1969’da kurulan ĠKÖ ile Rusya'nın teması aslında Sovyetler Birliği 

zamanında baĢlamıĢtı. ĠKÖ, Sovyetlerin Afganistan’dan çekilmesi kararında 

etkili olmuĢtur. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra 1994 ve 1997 yıllarında 

ĠKÖ genel sekreteri Rusya’yı ziyaret ederek, Çeçenistan sorununu ve Rusya 

Müslümanlarının durumunu görüĢmüĢtür. 1997 yılında NadirĢah Hacılayev 

Rusya Müslümanları Birliği BaĢkanı olarak ĠKÖ'ye üyelik talebini dile ge-

tirmiĢtir. Bu talep dönemin DıĢiĢleri Bakanı Primakov tarafından da anlayıĢ-

la karĢılanmıĢtır. Buna rağmen o tarihten sonra da Hacılayev ĠKÖ toplantıla-

rına Rusya temsilcisi olarak değil, Rusya Müslümanları Birliği adına katıl-

maya devam etmiĢtir. Bu dönemde üyelik konusunun gündemde tutulması 

daha çok Çeçenistan sorunu ile ilgiliydi. Ġslam ülkelerinin Çeçen sorununa 

daha ılımlı yaklaĢması hedefleniyordu. Ayrıca bu yaklaĢım Primakov'un çok 

yönlü dıĢ politikası için de bir araçtı. Bu politikanın baĢarılı olduğundan da 

söz edilebilir. 1994 yılında yapılan zirvede ĠKÖ Devlet BaĢkanları Çeçenis-

tan’ı destekleyen bir kararı imzalamadılar. Çeçenistan Devlet BaĢkanı 

Dudayev’in üyelik baĢvurusu ise kabul edilmedi. Arap Ligi de aynı Ģekilde 

Rusya ile iliĢkileri bozmamaya özen gösterdi. Ġki örgüt de 2003 yılında Çe-

çenistan’da yapılan seçimlerde gözlemci oldu ve Kremlin’in adayı Ahmet-

hacı Kadırov’un zaferini onayladılar.
29

 

Putin ise, ilk kez Nisan 2003'te Rusya’nın ĠKÖ'ye gözlemci üye ola-

rak katılabileceğini dile getirdi. Aynı yıl Ağustos ayında Kualalumpur’da 

düzenlenen ĠKÖ zirvesine Rusya, Putin baĢkanlığında kalabalık bir heyetle 

katıldı. Putin burada yaptığı konuĢmada medeniyetler arası diyalogdan ve 

"Ġslamofobi"ye izin verilmeyeceğinden bahsetti ve Rusya'nın üyelik talebini 

dile getirdi.
30

 Haziran 2005'de Yemen'in baĢkenti Sanaa'da yapılan ĠKÖ Dı-

ĢiĢleri Bakanları toplantısında, Rusya'nın gözlemci statüsünde üyeliği kabul 

edildi.
31
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ĠKÖ ile temaslar Rusya'nın Ġslam dünyası ile iliĢkilerin güçlendiril-

mesine yönelik genel stratejinin bir parçasıydı. 2004 yılında DUMA’da 

“Rusya ve Ġslam Dünyası: Stratejik Diyalog” adlı bir parlamento grubu ku-

rulmuĢtu. Milletvekili ġamil Sultanov, bu grubun amacını Ģu Ģekilde açıkla-

maktadır: “Rusya’nın Ġslam ülkeleri ve baĢta ĠKÖ olmak üzere uluslararası 

Ġslam örgütleri ile olan iliĢkilerinin geliĢtirilmesi için yasal dayanakların 

sağlanması; Ġslam dünyasındaki entegrasyon süreçlerine katılım; Rusya’nın 

siyasi eliti ve iĢ adamları ile Ġslam dünyası arasında yapıcı diyalog için uy-

gun koĢulların oluĢturulması."
32

 Bu hedefler Ġslam faktörünün Rus dıĢ politi-

kasındaki yerini göstermektedir. ĠKÖ ile baĢlayan yeni döneme Çeçen soru-

nu eskiye oranla daha ez etki etmiĢtir. Putin döneminde Rus dıĢ politikasında 

Ġslam faktörünün güçlenmesi Rusya’nın dünyadaki yer arayıĢı ile iliĢkilendi-

rilebilir.  

Rusya'nın ĠKÖ ile geliĢen iliĢkilerinde ise ĠKÖ ve Arap Orta Doğu'-

su içerisinde önemli bir ağırlığı olan Suudi Arabistan'ın desteği etkili olmuĢ-

tur. Suudi Arabistan ile Rusya arasındaki iliĢkilerin geliĢimi ise henüz Veli-

aht Prens iken Suudi Kralı Abdullah'ın Eylül 2003 tarihindeki Moskova zi-

yareti ile ivme kazanmıĢtır. Kral Abdullah, 11 Eylül 2001 sonrası ABD'nin 

ülkesine yönelik suçlamaları ve Suudi-ABD iliĢkilerinde baĢlayan soğukluk 

nedeniyle Rusya ve Çin ile temasa geçmiĢtir. Suudi Arabistan'ın Rusya'dan 

silah alımı gündeme gelmiĢtir. 1990'a kadar diplomatik iliĢkiye dahi sahip 

olmayan ve özellikle Suudi Arabistan'ın Kuzey Kafkasya'daki Vahhabi hare-

ketlere verdiği destekten dolayı gergin olan iki devlet iliĢkilerindeki değiĢen 

atmosfer, Putin'in Suudi Arabistan'a resmi ziyaretini beraberinde getirmiĢtir. 

ġubat 2007'de Putin, Suudi Arabistan, Katar ve Lübnan'ı kapsayan Orta Do-

ğu gezisine çıkmıĢtır. Daha çok ticari konuların ağırlıklı olduğu, 250 milyon 

dolar düzeyinde olan iki ülke arasındaki yıllık ticaret hacminin artırılmasının 

hedeflendiği bu ziyaret sırasında Putin, Rusya'nın ĠKÖ'ye üyeliğine verdiği 

destekten dolayı da Kral Abdullah'a teĢekkür etmiĢtir.
33

  

  

 

ABD'nin Irak'ın İşgali Ve Rusya'nın Yeni Açılımları 
Sahip olduğu zengin fosil kaynakları nedeniyle Irak, üzerinde nüfuz 

mücadelesi verilen en önemli Arap devletlerinden biri olmuĢtur. Birinci 
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Dünya SavaĢı’ndan sonra Ġngiliz manda yönetimi altına giren Irak, 1936’da 

bağımsız olmasına rağmen 1958 yılında General Kasım’ın Batı yanlısı Kral 

Faysal'ı devirmesine kadar Ġngiliz tesirinin sürdüğü bir devletti. Faysal'ın 

devrilmesinden sonra Irak’ta Sovyet nüfuzu kurulmaya baĢlamıĢtır.
34

 Ruslar, 

Irak’taki etkin konumlarını 2003 yılında Saddam’ın devrilmesine kadar de-

vam ettirmiĢ, bu tarihe kadar Irak Rusya'nın Orta Doğu'daki en önemli ortak-

larından biri olmuĢtur. 

2 Ağustos 1990 tarihinde Irak'ın Kuveyt'i iĢgali ile baĢlayan Körfez 

Krizi sırasında Gorbaçov yönetimindeki Sovyetler Birliği, ülkenin içinde 

bulunduğu koĢullar nedeniyle ABD ile birlikte hareket etmiĢ, BM Güvenlik 

Konseyi'nde veto kullanmayarak Irak'a müdahaleye meĢru zemin hazırlamıĢ-

tır. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra onun yasal halefi olan Rusya 

da, Boris Yeltsin yönetiminde 1990'lı yılların ortalarına kadar Irak konusun-

da aynı çizgiyi sürdürmüĢtür. Rusya’da, 1993’den itibaren muhafazakâr 

çevreler, Irak’a uygulanan yaptırımların kaldırılmasını gündeme getirmeye 

baĢladı. Fakat ABD ve Batı ile iliĢkilerde sıkıntı yaratacağı düĢüncesiyle 

Yeltsin, 1990'lı yılların ortalarına kadar sürekli olarak böyle bir giriĢimden 

kaçındı. Ancak Ocak 1996’da Primakov’un dıĢiĢleri bakanı oluĢuyla Rus-

ya’nın Irak politikası değiĢime uğramıĢtır. Primakov Irak konusunda bir nevi 

geleneksel Sovyet anlayıĢına dönüĢ yapmıĢtır.
35

 Primakov’un dıĢiĢleri bakanı 

olup, Orta Doğu sorunlarına eğilmesi üzerine Irak tarafı da Rusya’ya ilgisini 

artırmıĢtır. Primakov döneminde Irak DıĢiĢleri Bakanı Tarık Aziz, Irak’a 

uygulanan yaptırımların kaldırılması konusunda destek sağlamak için çeĢitli 

kereler Moskova’yı ziyaret etmiĢtir. Primakov özellikle ABD’nin tek taraflı 
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uygulamalarından rahatsızlık duyan ve çeĢitli nedenlerle Irak’ta çıkarları 

zarar gören Fransa ve Çin’i Rusya’nın yanına çekerek, BM Güvenlik Konse-

yi’inde Irak’a uygulanan yaptırımların kaldırılması için çalıĢmıĢtır.
36

   

2000 yılında ABD’de George W. Bush’un iktidara gelmesi ile baĢ-

layan Irak’ın iĢgali sürecinde ise Rusya’nın genel dıĢ politikasında olduğu 

gibi Irak krizine iliĢkin politikasında da Devlet BaĢkanı Putin belirleyici 

aktör olmuĢtur. Putin de Irak krizinin barıĢçı yollarla çözümü yönünde ça-

lıĢmıĢ, krizin çözümünde BM mekanizmasını devreye sokmak, Rusya’nın 

ekonomik çıkarlarını korumak ve ABD ile dostluğu bozmadan iliĢkileri sür-

dürmek için çaba göstermiĢtir. Putin de Primakov gibi Fransa, Almanya ve 

Çin'i yanında alarak ABD’nin Irak'a askeri müdahalesini meĢru kılacak BM 

Güvenlik Konseyi kararını çıkarma giriĢimlerine karĢı koymuĢtur.
37

  

Sovyet döneminden kalan 8 milyar dolarlık alacağı, Lukoil'in Batı 

Kurna yataklarının iĢletimine iliĢkin yürüttüğü 7 milyar dolarlık proje, Ağus-

tos 2002'de 10 yıllığına imzalanan 40 milyar dolar tutarındaki ticaret anlaĢ-

ması gibi Rusya'nın Irak'a iliĢkin önemli çıkarları bulunuyordu. Ancak 

Putin'in savaĢı önlemeye yönelik çabalarının ardında sadece ülkesinin eko-

nomik çıkarları değil ABD'nin bölgeye tamamıyla egemen olacağı endiĢesi 

yatıyordu. Irak'ta ABD yanlısı bir yönetimin iĢbaĢına gelmesi sadece Rus-

ya'nın bu ülkedeki ekonomik çıkarlarının sonu olmayacak, ABD'nin enerji 

tekelini eline geçirmesine yol açabilecekti. Putin'in uluslararası kamu oyu-

nun sözü dinlenir, bağımsız bir aktörü olma iddiası da ABD'nin Irak'ı iĢgali 

giriĢimlerine karĢı durmasını gerektirmiĢtir.  

  ABD'nin Irak'a karĢı güç kullanımına izin veren bir güvenlik konseyi 

kararı çıkarma giriĢimleri Rusya ve Fransa'nın veto tehdidi nedeniyle baĢarı-

sızlıkla sonuçlanınca Bush, Irak'a müdahale için 8 Kasım 2002 tarihli 1441 

sayılı Güvenlik Konseyi Kararı'nı gerekçe göstererek 18 Mart 2003'de 48 

saat içinde Irak'ı terk etmesi için Saddam'a ültimatom verdi. Bush'un Sad-

dam'a gönderdiği ültimatom bir bakıma savaĢı engellemeye çalıĢan Rusya, 

Fransa ve Almanya'ya çekilmiĢ rest niteliğindeydi. SavaĢı engellemeye yö-

nelik tüm çabalara rağmen ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri 20 Mart 

2003'de operasyona baĢladılar. 

SavaĢın baĢladığı gün 20 Mart 2003’de parlamentoda yaptığı ko-

nuĢmasında Putin, dünya kamuoyunun görüĢlerini, uluslararası hukuk norm-
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larını ve BM ġartını hiçe sayarak giriĢilen askeri müdahalenin büyük bir 

siyasi yanlıĢ olduğunu belirterek, ne Irak’ın uluslararası teröre destek verme-

sinin ne bu ülkenin siyasi rejiminin değiĢtirilmesi arzusunun ne de Irak’ın 

kitle imha silahlarına sahip olmasının bu müdahaleyi haklı çıkarmayacağını 

söyledi. ABD’yi müttefiklerini derhal askeri faaliyetlerini durdurmaya davet 

eden Putin, BM Güvenlik Konseyi’nin merkezi rol oynaması çağrısında 

bulundu.
38

  

SavaĢ sonrası düzen konusunda savaĢa karĢı çıkan ülkeler için iki 

seçenek bulunuyordu: bekle gör politikasını sürdürmek yada ABD ile uzlaĢ-

maya gitmek. Rusya, savaĢ öncesi yapılan sözleĢmeler ve 8 milyar dolarlık 

alacağa iliĢkin zararını ABD ile iĢbirliğine yanaĢıp Irak'ta yeni yapılacak 

olan sözleĢmelerde yer alarak giderebilirdi. Öte yandan Irak’taki istikrarsız 

yapının devamı petrol fiyatlarının yükselmesine neden olduğu için geliĢme-

lere seyirci kalarak çıkar sağlayabilirdi.
39

 Rusya realist bir yaklaĢımla her iki 

seçeneği de değerlendirerek çıkarlarını maksimize etmeye çalıĢtı. Saddam 

rejiminin devrilmesinden sonra Rusya’nın resmi politikası, savaĢ sonrası 

düzenlemede BM’nin merkezi rol oynaması, Irak’ın ülke bütünlüğünün ve 

egemenliğinin korunması doğrultusunda oldu.  

SavaĢın sona ermesiyle Irak'a uygulanan yaptırımların kaldırılması 

gündeme geldi. Irak’a uygulanan uluslararası yaptırımların kaldırılması sa-

vaĢtan önce Rusya'nın en fazla savunduğu husus olmasına karĢın, savaĢın 

tahmin edilenden daha kısa bir sürede ABD ve müttefikleri lehine sonuç-

lanması üzerine, Irak'ın ABD’nin tekeline kalacağından endiĢeyle Rusya bu 

defa yaptırımların kaldırılması önerisine karĢı çıktı. Rus tarafı kitle imha 

silahları tehdidi açıkça ortadan kalkmadıkça BM yaptırımlarının kaldırılma-

masını talep ederek ABD karĢıtı tutumunu sürdürdü. 16 Nisan 2003'de Bush, 

Irak’a uygulanan yaptırımların kaldırılması için yeni bir Güvenlik Konseyi 

kararı talep ettiğinde Rusya’nın vetosu yeniden gündeme geldi. Ancak Ġngil-

tere ve ABD'nin giriĢimleri sonucu Irak'a yaptırımları kaldıran 1483 sayılı 

Güvenlik Konseyi kararı çıktı. Irak'a uygulanan 13 yıllık ambargoyu sona 

erdiren 1483 sayılı Güvenlik Konseyi kararı ABD'nin isteklerini büyük öl-

çüde karĢılamakla birlikte gıda karĢılığı petrol programının uzatılması Rusya 

açısından bir kazançtı.
40

 

                                                           
38

 http://www.kremlin.ru/appears/2003/03/20/1442_type63374_40898.shtml  
39

 Ekaterina Stepanova, Postwar Iraq Policy Options for Russia, PONARS Policy 

Memo 322, November 2003,  

http://www.csis.org/ruseura/ponars/policymemos/pm_0322.pdf  
40

 Kararın 10. maddesi 661 ve 778 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararları ile uygu-

lamaya baĢlanan kısıtlamaların artık uygulanmayacağını ilan etmektedir. 1683 sayılı 



62 

 

SavaĢ sonrası Irak'a iliĢkin Rusya'yı ilgilendiren bir diğer önemli 

konu da Rusya'nın 8 milyar dolarlık alacaklarının ne olacağı konusuydu. 

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Poul Wolfowitz, Eylül 2003’de Rusya, 

Fransa, Almanya hükümetlerinin Irak’ın borçlarını silmesinin yeni Irak yö-

netimini çok rahatlatarak savaĢ sonrası düzenlemede önemli rol oynayacağı 

yönünde çağrıda bulunmuĢtu. Wolfowitz’in bu teklifine önce Rusya Maliye 

Bakanı Aleksei Kudrin, Rusya’nın SSCB’den kalan borçlarını ödemeye de-

vam ettiğini, hiç kimsenin bunların silinmesini gündeme getirmediğini belir-

terek olumsuz cevap verdi.
 41

 Ancak Putin bir hafta sonra daha ılımlı bir yak-

laĢım sergileyerek, yaptığı açıklamada ilk kez “Saddam Hüseyin’in diktatör-

lüğünün yıkılmasının olumlu bir geliĢme” olduğunu söyleyerek, borçların 

silinmesi konusunun ise, Paris Klubü’nde ele alınabileceği ve Rusya’nın 

böyle bir görüĢmeye hazır olduğunu belirtti.
42

 Yapılan müzakereler sonunda 

7 Aralık 2004 tarihindeki Irak BaĢbakanı Allavi’nin Moskova’yı ziyareti 

öncesinde Rusya, 26 Kasım 2004’de alacaklarının %90’ını sildiğini açıkladı. 

Allavi, Moskova’da Putin’le görüĢmesinde borçların silinmesinden dolayı 

teĢekkürlerini dile getirdi ve Irak’ta yapılacak seçimler öncesinde Rusya’nın 

desteğini istedi. Allavi, Rus Ģirketlerinin Irak’ın yeniden inĢasında öncü rolü 

oynayacaklarını açıkladı. Irak’tan olan alacaklarının %90’ından vazgeçerek 

Rusya’nın Irak halkının yanında olduğunu ispatladığını ifade eden Putin ise, 

seçimler konusunda sert bir açıklama yaptı: “Yabancı güçler tarafından iĢgal 

altında bulunan bir ülkede seçimlerin nasıl düzenlenebileceğini düĢünemiyo-

rum”.
43

 

Irak krizi süresince aktif bir görünüm sergileyen Rus dıĢ politikası-

nın ne tür kazanımlar sağladığına iliĢkin genel bir değerlendirme yapıldığın-

da; Rusya, savaĢ öncesinde ABD'nin güç kullanımına izin veren yeni bir 

Güvenlik Konseyi kararı çıkarma giriĢimlerine Fransa ile birlikte karĢı çıka-

rak ABD’nin savaĢı meĢrulaĢtırma çabalarını boĢa çıkarması; savaĢ sonrası 

Irak’ın yeniden yapılandırılmasında BM’nin asıl rolü oynamasını kabul etti-

rerek, BM’nin sisteminin korunması ve BM'nin otoritesinin sürdürülmesinin 

sağlanması önemli baĢarılardır. Rusya'nın bu giriĢimleri sayesinde ABD 

Irak'ta iĢgalci konumuna düĢmüĢtür. Putin'in Irak krizi sırasındaki tutumu, 
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Rusya'nın Arap dünyasındaki prestijini artırarak, bölge devletleri nazarında 

yeniden dengeleyici bir güç konumu elde etmesini de sağlamıĢtır. 

ABD'nin Irak dıĢında kitle imha silahlarına sahip olmak ve teröriz-

me destek vermekle suçladığı diğer iki ülke Ġran ve Suriye idi. Orta Doğu 

satrancında önemli bir kale olan Irak'ı kaybeden Rusya karĢı hamle olarak 

ABD'nin Ģer üçgeni içerisinde sıraladığı bu iki ülke devlet ile yeni açılımlar 

gerçekleĢtirdi. 25 Ocak 2005 tarihinde BeĢar Esad, Moskova'yı ziyareti sıra-

sında Putin, Suriye'den olan 13.4 milyar dolarlık alacağın %73’ünün sildiği-

ni açıkladı. 14 ġubat 2005'de Lübnan eski BaĢbakanı Refik Hariri’nin bir 

suikast sonucu öldürülmesinin ardından ABD, Suriye’ye karĢı tutumunu 

daha da sertleĢtirmiĢti. DıĢiĢleri Bakanı Condolliza Rice, saldırılardan doğ-

rudan Suriye yönetimini sorumlu tuttu. ABD, Suriye elçisini geri çekti ve 

Suriye’den Lübnan’daki birliklerini geri çekmesini talep etti. Buna karĢılık 

Rusya ise, Suriye'ye Ġsrail'i vurabilecek orta menzilli "Igla" tipi modern füze 

satıĢını anlaĢması yaptı. 2006 yazında ise Rusya'nın Suriye'de askeri deniz 

üssü kurmayı planladığı haberleri çıktı. Rusya'da yayınlanan Komersant 

Gazetesi Rus Savunma Bakanlığı'ndan adını açıklamadığı bir kaynağa daya-

narak yaptığı haberde, Sivastopol'da bulunan donanmanın Suriye'nin Tartus 

ve Lazkiye limanlarına inĢa edilecek askeri üslere taĢınacağını duyurdu.
44

 

Her ne kadar Rus yetkililer resmi olarak bu haberleri yalanlasalar da, yapılan 

yorumlar Suriye'nin silah alımından kaynaklanan borçları karĢılığında, ABD 

ve Ġsrail'e karĢı güvenliğini güçlendirmek amacıyla böyle bir anlaĢma yapa-

bileceği Ģeklindeydi. Lazkiye ve Tartus limanları Soğuk SavaĢ döneminde 

Sovyet donanmasının üslendiği limanlardı. 1971 yılında SSCB ile Suriye 

arasında imzalanan anlaĢmaya göre Sovyetlerin Akdeniz filosu Tartus ve 

Lazkiye limanlarını kullanabiliyordu. Sovyetlere ait Akdeniz donanması 

1991 yılına kadar bu limanlarda üslendi. Ancak 1991'den sonra burada hiçbir 

Rus savaĢ gemisi kalmadı. Rusya 2006 yazında teknik bakım amaçlı olsa da 

Tartus limanını yeniden kullanmaya baĢlamıĢtır. Bu niteliği ile Tartus limanı 

Soğuk SavaĢ sonrası dönemde Rusya'nın Sovyet ardılı olmayan bir devlette 

kurduğu ilk askeri üs oluyordu.
45

 Aynı dönemde Rusya'nın ABD'nin hedef 

tahtasında bulunan Suriye ve Ġran ile sürdürdüğü iĢbirliği iki süper gücün 

Orta Doğu'da Soğuk SavaĢ dönemindeki rekabetini hatırlatır nitelikteydi.
46
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RUSYA, FİLİSTİN SORUNU ve HAMAS  

Siyonizm hareketi ve Yahudilerin "Arz-ı Mev'ut" (vaat edilmiĢ top-

raklar) inancından kaynaklandığını ileri sürebileceğimiz, Filistin'de yaĢayan 

Araplarla Yahudilerin bir arada yaĢayamama sorunu olarak tanımlayabilece-

ğimiz Filistin sorunu, Birinci Dünya SavaĢı'ndan sonra bu toprakların Os-

manlı egemenliğinden Ġngiliz yönetimine geçmesi üzerine bölgeye artan 

Yahudi göçleri ve ardından 1948 yılında ilan edilen bağımsız Ġsrail devleti 

ile ĢiddetlenmiĢ, Orta Doğu'da "Yüzyıl savaĢları" olarak adlandırılabilecek, 

günümüzde de devam eden istikrarsızlık ve çatıĢmaların kaynağı olmuĢtur. 

Öte yandan Filistin sorunu sadece Orta Doğu'daki istikrarsızlığın nedeni 

olarak kalmamıĢ aynı zamanda tüm dünya barıĢına etki etmiĢtir. Birincisi 

Ġsrail'in bağımsızlığını ilan etmesiyle baĢlayan ve Soğuk SavaĢ dönemi bo-

yunca dört kez meydana gelen Arap-Ġsrail savaĢları aynı zamanda ABD ve 

Sovyet kutuplarını da karĢı karĢıya getirerek küresel krize neden olmuĢlardır. 

Filistin'deki Yahudi-Müslüman çatıĢması, Soğuk SavaĢ sonrası dönemde 

sıkça gündeme gelen "medeniyetler çatıĢması" tezlerine de dayanak teĢkil 

etmiĢtir. ABD ve Ġngiltere baĢta olmak üzere Batı ülkelerinin Yahudileri 

desteklerken, Müslüman dünyanın Filistin'i desteklemesi medeniyetler arası 

ayrılığın ispatı olarak sunulmuĢtur.  

Ruslar, 1947 yılı baĢlarında Filistin sorunu Ġngiltere'nin tekelinden 

çıkıp BM'ye götürülmesinden itibaren, soruna aktif bir Ģekilde müdahil ol-

muĢtur. Nisan 1947'de BM Genel Kurulu'nda Filistin'e iliĢkin yapılan özel 

oturumda Sovyet temsilcisi Ġngiliz mandasının sona ermesi ve tüm yerleĢik 

halk için ayrım gözetilmeyen demokratik bir devlet kurulmasını talep etmiĢ-

ti. Ġngiliz ve Amerikan baskısından dolayı hiçbir Arap delege Sovyetlerle 

temasa cesaret edemezken en kritik zamanda Sovyet temsilcisi Genel Ku-

rul'da paylaĢım planını destekledi. 29 Kasım 1947 tarihli bu plan Ġngiliz 

ordusunun Filistin'den çekilmesini, manda yönetimine son verilmesini, ortak 

ekonomi ve para birimine sahip iki bağımsız devlet kurulmasını öngörüyor-

du.
47

 Sovyetler Birliği bu Ģekilde Ġngiltere'nin bölgeden tamamıyla uzaklaĢtı-

rılmasını hedefliyordu.
48

  

Sovyetlerin ABD ile birlikte Filistin'in taksimi planına destek ver-

mesi Arapların Sovyet Rusya'ya düĢmanlık beslemelerine neden oldu. Sov-

yetler, 15 Mayıs 1948'de ilan edilen Ġsrail Devleti'ni de kuruluĢundan hemen 
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iki gün sonra tanıyarak açıkça Araplara karĢı cephe aldılar. Ġsrail'in bağım-

sızlık ilanı öncesinde baĢlayan ve bağımsızlık ilanı ile birlikte resmiyet ka-

zanan Birinci Arap-Ġsrail savaĢı sırasında ise Sovyetlerin Ġsrail'e silah yardı-

mı yapması Arapları iyice kızdırdı. Ancak bundan sonra 1956, 1967 ve 1973 

yılındaki Arap-Ġsrail savaĢlarında, Filistinlilerin 1987'de baĢlattıkları Birinci 

Ġntifada ve 2000 yılı sonlarında baĢlayan Ġkinci Ġntifada hareketi sırasında 

Ruslar, açıkça Arapları desteklemiĢlerdir. Gorbaçov'un baĢlattığı "yeni dü-

Ģünce" olarak adlandırılan dıĢ politikadaki değiĢime rağmen Rusların Filistin 

sorununun çözümüne iliĢkin Filistin'in bağımsızlığı yönündeki tutumu aynı 

kalmıĢtır.
49

   

1967'deki Altı Gün SavaĢı Filistin meselesinde bir dönüm noktası 

olmuĢtur. Bu savaĢtan sonra Sovyetler Birliği Ġsrail ile diplomatik iliĢkileri 

kesmiĢtir.
50

 O zamana kadar Ġsrail devletinin ortadan kaldırılması için çaba 

gösteren Araplar, bu savaĢtan sonra savaĢ sırasında Ġsrail'e kaybettikleri 

Gazze ve Batı ġeria gibi toprakları geri almak için çaba göstermiĢlerdir. Altı 

Gün SavaĢının bir diğer önemli sonucu da Arafat liderliğindeki El Fetih'in 

Ġsrail'e yönelik terör eylemlerinin artırılması olmuĢtur. 1968'de Nasır'ın Ara-

fat'ı Moskova'ya tanıtmasından sonra Sovyetler Birliği'nin Filistin Sorununa 

iliĢkin konumu farklı bir boyut kazanmıĢtır. Arafat Sovyetlerin desteği ile 

FKÖ'nün baĢına getirilmiĢ, FKÖ'nün örgütlenmesinde ve eğitiminde Ruslar 

önemli destek sağlamıĢtır. ġubat 1985'de ABD'nin arabuluculuğu ile FKÖ ile 

Ürdün arasında imzalanan Amman AnlaĢması'ndan sonra Filistin-Sovyet 

Rusya iliĢkileri sarsıntıya uğradıysa da iki yıl sonra FKÖ'nün hiçbir sonuç 

sağlamadığı gerekçesiyle Amman AnlaĢması'ndan çekilmesiyle Filistin-

SSCB iliĢkileri yeniden eski halini almıĢtır. Daha sonra üst düzey bir Sov-

yet-Filistin Koordinasyon Komitesi kurulmuĢtur. Bu komitede Filistin'i daha 

sonra devlet baĢkanlığına gelen Mahmud Abbas temsil etmiĢtir.
51
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SSCB'nin dağılmasıyla birlikte Rusya'nın Orta Doğu'daki etkinliği 

sıfırlandığı gibi, Filistin sorunundaki rolü de azaldı. Bu dönemde sadece BM 

Güvenlik Konseyi üyeliği Rusya'yı Filistin sorununda önemli kılıyordu. Al 

Ashhab'ın belirttiği gibi "SSCB'nin dağılmasıyla Arap dünyası, özellikle 

Filistin güçlü bir stratejik müttefiki kaybetmiĢ oldu. Arapların manevra kabi-

liyeti azaldı. Büyük güçlerin diktesine maruz kaldılar."
 52

 Sovyetler Birliği 

fiilen dağılmıĢ ancak yasal olarak varlığını sürdürdüğü bir dönemde 30 Ekim 

1991 tarihinde ABD'nin giriĢimiyle Madrid'de Orta Doğu barıĢına iliĢkin bir 

konferans toplandı ve Filistin sorunun çözümüne iliĢkin barıĢ süreci baĢlatıl-

dı. Irak Krizi sırasında Irak dıĢındaki diğer Arap devletlerinin desteğini sağ-

layan ABD'nin ortaya çıkan ılımlı havadan istifade ederek öncülük ettiği bu 

konferansa Sovyetler Birliği de destek vererek katıldı. Hatta Madrid 

konferasının üçüncü turu Ocak 1992'de Moskova'da düzenlendi. Madrid 

Konferanslarının ardından Filistinliler ile Ġsrail arasında Oslo'da gizli görüĢ-

meler baĢlatıldı. Oslo süreci sonunda Eylül 1993'de Ġsrail ve FKÖ birbirini 

tanıyarak Ġlkeler Bildirgesi'ne imza koydular.
 53

  Ġlkeler Deklarasyonu için 13 

Eylül 1993 tarihinde Washington'da Beyaz Saray'ın bahçesinde yapılan imza 

töreninde Rusya DıĢiĢleri Bakanı Kozirev de hazır bulunmuĢtur.
 54

 

Ġlkeler Bildirgesi çerçevesinde Mayıs 1994 yılında Filistin Ulusal 

Yönetimi oluĢturulmuĢ ve taraflar arası görüĢmeler devam etmiĢtir. Oslo 

sürecinin devamı olarak, en sonuncusu 1999 yılında ġarm el-ġeyh Memo-

randumu olmak üzere pek çok belge imzalanmıĢtır Bununla birlikte AnlaĢ-

ma'nın uygulanması doğrultusunda fazla mesafe kat edilememiĢtir. ĠĢgallerin 

sona erdirilmesi, Filistin Devleti'nin ilanı, ekonomik yaptırımların kaldırıl-

ması yönündeki Filistinlilerin beklentilerinin hiç biri gerçekleĢmemiĢtir. Bu 

hayal kırıklığı ortamında 28 Eylül 2000 tarihinde "Lübnan Kasabı" olarak 

bilinen Likud partisi lideri Ariel ġaron'un Mescid-i Aksa'ya giriĢi Filistinlile-

rin protestolarına neden olarak, Ġkinci Ġntifada'yı baĢlatmıĢtır. Ġntifada devam 

ederken ġubat 2001'de Ġsrail'de yapılan seçimlerde ġaron'un iktidara gelmesi 

ise barıĢ sürecini iyice tıkamıĢtır. Olayların giderek daha çıkmaza girmesi 

üzerine 2002 yılı ortalarında ABD BaĢkanı Bush "Orta Doğu Yol Haritası" 
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olarak adlandırılan Ġsrail-Filistin barıĢ planını ortaya atmıĢtır.
55

 "Yol Harita-

sı" planı Rusya'nın yeniden aktif bir Ģekilde Filistin sorununa dâhil olmasını 

beraberinde getirmiĢtir. Çünkü 2002 yılında kurulan ve Rusya'nın da dâhil 

olduğu Orta Doğu Dörtlüsü'ne (Quartet) "Yol Haritası" çerçevesinde atılan 

adımları sürekli gözlemleme misyonu verilmiĢtir.
56

 

 Filistin sorunun çözümü konusunda ABD, AB, BM'nin yanında 

Rusya'nın da dâhil olduğu Orta Doğu Dörtlüsü içerisinde Rusya'nın özel bir 

konumu vardır. HAMAS ile olan iliĢkileri Rusya'nın "Dörtlü"nün diğer üye-

lerinde farklı görüĢe sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Kasım 2004'de 

Arafat ölümünün ardından 2005 yılı baĢında yapılan seçimlerden Batı'nın 

desteklediği Mahmud Abbas galip çıkarak Filistin Devlet BaĢkanı seçilmiĢ-

tir. Ancak Ocak 2006'da yapılan yerel seçimlerden ve parlamento seçimle-

rinden Batı'nın terör örgütü olarak nitelendirdiği HAMAS galip çıkmıĢtır. 

HAMAS’ın galibiyeti ve yeni kurulan hükümette yer alması Filistin toplumu 

içerisinde güç dengelerini değiĢtirdiği gibi barıĢ sürecini de sekteye uğrat-

mıĢtır. Ġsrail-Filistin temasları belirsiz bir nitelik kazanmıĢ, sorunun çözü-

müne iliĢkin ABD’nin baĢlattığı “Yol Haritası” da geçerliliğini yitirmiĢtir. 

29 Mart 2006 tarihinde HAMAS'ın kurduğu kabinenin göreve baĢlaması 

üzerine ABD ve Avrupa ülkeleri Filistin'e ambargo uygulama baĢlamıĢlardır. 

HAMAS'ın hiçbir Ģekilde Ġsrail devletini tanımaya yanaĢmaması ve Kudüs-

'ün baĢkent olduğu bir Filistin Devleti için sonuna kadar silahlı mücadele 

isteği kendiliğinden bu sonucu doğurmaktadır. Bu konumuna rağmen 

HAMAS ile geliĢtirdiği iliĢkiler Rusya'nın bağımsız bir oyuncu olarak Orta 

Doğu’ya geri dönme fırsatı sağlamıĢtır.  

HAMAS'ın seçimlerden galip çıkması ile ortaya çıkan belirsizlik or-

tamında Rusya HAMAS’ın zaferini tanıyan ilk devletlerden biri olmuĢtur. 

Moskova'da HAMAS temsilciliği açılmıĢtır. Mart 2006 tarihinde HAMAS 

delegasyonu Moskova’ya davet edilmiĢtir. Rusya'da 2006 yılı için yayınla-

nan terörist örgütler listesinde ise HAMAS ve Hizbullah sıralanmayarak jest 

yapılmıĢtır. Tüm bu adımlar Rusya'nın Arap Orta Doğusu ve Ġslam dünya-

sında prestijini artırıcı adımlar olarak görülmüĢtür. Bu adımlar aynı zamanda 

her iki örgütü de terörist örgütler olarak kabul eden ABD’ye meydan okuma 

niteliğinde algılanmıĢtır.  
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HAMAS üzerinden yürütülen Orta Doğu politikasına iliĢkin 

MaleĢenko’nun benzetmesi ilginçtir. “HAMAS’lıların kazanılması Kana-

da’nın hokey tarzını hatırlatmaktadır. Topu rakip sahaya at, orada nasıl so-

nuçlandığı önemli değil. Moskova da bir sonraki adımı düĢünmeden bir giri-

Ģimde bulundu. Ne baĢkanlık yönetimi ne de DıĢiĢleri Bakanlığı sonrası için 

net planlanmıĢ bir politikaya sahip değildi.” HAMAS lideri MeĢal’in Mart 

2006’da Moskova’daki temasları da bunu ispatlar niteliktedir. Bu ziyareti 

sırasında hiçbir üst düzey resmi görüĢme gerçekleĢtirmemiĢtir. Moskova’nın 

HAMAS’ı yumuĢatma çabaları ise sonuç vermemiĢtir. Rus yetkililer 

HAMAS liderine "Orta Doğu Dörtlüsü"nün Filistin yönetiminden istediği üç 

konudaki garanti talebini dile getirmiĢlerdir. Bunlar: 1. Ġsrail'in tanınması 2. 

ġiddetin sona erdirilmesi 3. Oslo dahil tüm anlaĢmalara sadık kalınması. 

Rusya kendisine bir çeĢit arabuluculuk misyonu kazandırmaya çalıĢmıĢtır. 

Ancak bu talepler Rusya'nın Filistin sorunun çözümüne iliĢkin Soğuk SavaĢ 

dönemi mentalitesinden uzaklaĢtığını da göstermiĢtir. Zira Rusya'nın 2006 

yazında Ġsrail'in Lübnan'a karĢı düzenlediği saldırılar karĢısında ciddi bir 

direniĢ göstererek zafer kazanan Hizbullah ile olan iliĢkileri de bu tespiti 

doğrulamaktadır. Avrupa’da dahi otorite kazanmasına rağmen Moskova, 

Hizbullah’ı davet etme yoluna gitmemiĢtir. Moskova, Hizbullah ile temasın 

Ġsrail ve ABD ile iliĢkilerini çıkmaza sürüklemesinden endiĢelenmiĢ olabile-

ceği gibi HAMAS tecrübesi de Hizbullah'a mesafeli yaklaĢmasında etkili 

olmuĢtur.
57

    

HAMAS lideri MeĢal 26 ġubat 2007 tarihinde ikinci kez Moskova'-

yı ziyaret etmiĢtir. Bu ziyaret de Filistin sorunu konusunda Rusya'nın denge-

li yaklaĢımını ortaya koymuĢtur. Ziyaret öncesinde ziyaret teklifinin Hamas 

liderinden geldiğinin altını çizen Rus DıĢiĢleri Bakanı, Moskova’daki gö-

rüĢmelerde de Filistin tarafının Ġsrail'i tanıması gerektiğini tekrarlamıĢtır. 

Hamas liderinin Moskova ziyareti, Hamas ile El Fetih'in Mekke'deki görüĢ-

mesinden sonra yapılmıĢtır. Mekke görüĢmesinde El Fetih ve Hamas arala-

rındaki çekiĢmeye son verip, milli birlik hükümeti niteliğinde yeni bir koa-

lisyon yönetimi kurma konusunda anlaĢmıĢlardı. Mekke zirvesinden sonra 

Mahmud Abbas Londra, Paris ve Berlin'i ziyaret ederek, Filistin'e uygulanan 

ambargoların kaldırılması konusunda destek sağlamaya çalıĢmıĢtı. MeĢal'in 

Moskova ziyareti de bu destek arayıĢlarının devamı niteliğinde olmuĢtur. 

Zaten yapılan görüĢmeler sonrasında da Rus DıĢiĢleri Bakanı Lavrov, Mekke 

uzlaĢmasından memnuniyetlerini belirterek, Filistin'e uygulanan ekonomik 
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ablukanın kaldırılması için uluslararası kamuoyunu ikna etmeye çalıĢacakla-

rını bildirmiĢlerdir.
58

  

HAMAS üzerinden yürütülen Arap Orta Doğu'suna yönelik imaj 

politikası Rusya'nın bölgede Soğuk SavaĢ döneminde olduğu gibi iddiaların 

olduğu yorumlarını beraberinde getirmiĢtir. Ancak bu yorumlarda Soğuk 

SavaĢ sonrası dönemde Rusya'nın Ġsrail ile geliĢen iliĢkileri göz ardı edil-

mektedir. 1991 sonrası karĢılıklı üst düzey ziyaretlerle Rusya ile Ġsrail ara-

sında yoğun bir siyasi diyalog baĢlatılmıĢtır. Ġki ülke arasında 1991 yılında 

12 milyon dolar düzeyinde olan ticaret hacmi 2006 yılında 2 milyar dolar 

düzeyine ulamıĢtır. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından baĢlayan 

göçler sonucu Ġsrail'de oluĢan Rusça konuĢan ve Ġsrail nüfusunun 1/4'üne 

yakınını oluĢturan Yahudi toplumu iki ülke iliĢkilerinde önemli rol oyna-

maktadır. Yeni dönemde Rusya, Filistin sorununun çözümü konusunda Ġsra-

il'in taleplerine de önem veren dengeli bir yaklaĢım göstermektedir. Putin'in 

Nisan 2005 tarihinde Ġsrail'e gerçekleĢtirdiği resmi ziyaret sırasında imzala-

nan Ortak Bildiri de bunun somut göstergesi niteliğinde olmuĢtur. Suriye'ye 

füze satıĢı, Ġran'ın nükleer programına destek gibi Ġsrail için hayati konuların 

gündemde olduğu bir dönemde Putin'in gerçekleĢtirdiği bu ziyaret aynı za-

manda Ġsrail'e güvence niteliğinde olmuĢtur.
59

 Yine de Suriye'ye silah satıĢı; 

Ġsrail'in haritadan silinmesini isteyen Ġran'a nükleer reaktör inĢası ve 

HAMAS ile sürdürülen diyalog Rusya-Ġsrail iliĢkilerinin önündeki ciddi 

engeller olarak devam etmektedir.  

 

Rusya'nın Meydan Okumalarının Orta Doğu İçin Anlamı   

Enerji güvenliği ve küresel ısınma konuları Soğuk SavaĢ sonrası 

dönemde uluslararası kamuoyunun iki ana gündem maddesi haline gelmiĢtir. 

Büyük devletler bir yandan bu sorunlara ortak çözüm arayıĢı içerisinde gö-

zükürken, bir yandan da birbirlerine üstünlük sağlamak için kıyasıya rekabet 

etmektedirler. Rusya her iki konuda da avantajlı olan devletlerden biridir. 

Hatta iki sorunlu komĢusu Ukrayna ve Gürcistan üzerinde test ederek enerji 

silahının ne ölçüde etkili olduğunu da göstermiĢtir. Orta Doğu enerji kaynak-

ları üzerinde söz sahibi olması ya da en azından baĢta ABD olmak üzere 

rakiplerinin tam hâkimiyetine engel olması Rusya'nın gücüne güç katacaktır.  
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Putin döneminde Rusya tüm dünya politikasında olduğu gibi Orta 

Doğu'da da etkinliğini artırmıĢtır. Eskiden sadece eski Sovyet coğrafyası 

Rusya'nın yakın çevresi (hayat sahası) olarak görülürken artık "yakın çev-

re"nin sınırları Orta Doğu'yu da kapsar hale gelmiĢtir. Rusya enerji ithalatın-

dan sağladığı gelirlerle, ABD'nin Irak'ta ve Afganistan'da içine düĢtüğü zor 

durumdan da istifade ederek Orta Doğu'daki konumunu güçlendirmeye ça-

lıĢmaktadır. Konstantin Eggert, Rusya'nın Orta Doğu'ya geri dönüĢünü 

Kremlin'in Soğuk SavaĢ'ın galibi ABD'ye sürekli saldırganlığı ile açıklamak-

ta ve bu yaklaĢımın baĢlatıcısı olarak Primakov'u görmektedir.
60

 Bir baĢka 

uzman Robert O. Freedman ise Putin'in Orta Doğu'yu gücünü göstereceği bir 

saha olarak algıladığını iddia etmektedir: "2004 yılında Putin'in Rusya'yı 

büyük güç statüsünü restore etme çabaları iki büyük fiyasko nedeniyle zarar 

gördü. Bunlardan ilki Eylül'de 300 kiĢinin ölümüyle sonuçlanan Beslan bas-

kınıdır. Diğeri de Ukrayna'daki turuncu devrimdir. Bu iki geliĢme Putin'in 

diplomatik savunmaya geçmesine neden oldu ve Putin Rusya'nın gücünü 

gösterecek yeni bir saha arayıĢına girdi. Orta Doğu'daki koĢullar Rusya açı-

sından uygundu ve bu saha Orta Doğu oldu."
 61

 

Putin, 10 ġubat 2007 tarihinde Münih Güvenlik Konferansı'nda 

yaptığı konuĢma, Churchill'in Soğuk SavaĢ döneminin baĢlangıcı olarak 

kabul edilen "Avrupa'nın doğusu ile batısı arasında demir bir perdenin çekil-

diğini" belirttiği konuĢma ya da KruĢçev'in BM Genel Kurulu'nda ayakkabı-

sını çıkarıp kürsüye vurduğu konuĢma ile kıyaslanmıĢtır.
62

 Bu konuĢmayı 

yeni bir dünya düzeninin baĢlangıç noktası olarak değerlendirenler olmuĢ-

tur.
63

 Münih'teki konuĢmasında Putin, ülkesinin bağımsız bir dıĢ politika 

sürdürdüğünü ve gelecekte de sürdüreceğini söylemiĢtir. Çoğu gözlemci 

bunu Rusya'nın artık kendisini Batı'nın müttefiki olarak görmediği Ģeklinde 

yorumlamıĢtır.  

Rus siyasi eliti Orta Doğu'yu da baĢkalarından bağımsız, Rusya'nın 

ulusal çıkarları doğrultusunda politika izleyebilecekleri bir bölge olarak 

görmektedirler. Örneğin ABD, Ġsrail ve çoğu devlet Ġran'ı tehdit olarak gö-
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rüp, nükleer çalıĢmalarına engel olmaya çalıĢırken Rusya, Orta Doğu'da 

böyle bir tehdit algılamayarak Ġran ile iĢbirliği yapmaktadır. Öte yandan Orta 

Doğu'yu Rusya için hayati çıkarlarının bulunduğu bir bölge olarak da tanım-

lamak doğru değildir. En azından diğer büyük devletler gibi Rusya'nın Orta 

Doğu enerji kaynaklarına bağımlılığı söz konusu değildir. 
64

 

Putin'in özellikle ikinci baĢkanlık döneminde ABD'ye ve Batı'ya 

meydan okur tavrı Rusya'nın yeniden Soğuk SavaĢ dönemi anlayıĢına dön-

düğü Ģeklinde algılanmıĢtır. Ancak uluslararası topluma bu ölçüde entegre 

olmuĢ bir Rusya'nın Arap Orta Doğusu'nda 1956-1990 yılları arasında oyna-

dığı role benzer bir role soyunacağını beklemek yanıltıcıdır.
 
Kaldı ki, Soğuk 

SavaĢ dönemindeki en ciddi krizlerde dahi Sovyet Rusya Batı bloku ile bir 

Ģekilde uzlaĢmayı sağlamıĢtır.
65

 Tüm Soğuk SavaĢ sonrası dönem boyunca 

Rusya'nın Arap Orta Doğusu'nda gerçekleĢtirmek istediği en somut iki hede-

fi Arapların Çeçen bağımsızlık hareketine desteğini engellemek ve silah 

satıĢları baĢta olmak üzere bölgedeki ticari çıkarlarını sürdürmek olmuĢtur.  

Rusya'nın Orta Doğu'daki meydan okumalarının Arap ülkelerinin 

sempatisini çektiği ölçüde, Rusya-ABD ve Rusya-Ġsrail iliĢkilerinde bozul-

ma yarattığı ortadadır. Öte yandan tüm giriĢimlere rağmen Rusya'nın Orta 

Doğu'daki etkinliğinin ne ölçüde artırdığı konusu tartıĢmalıdır. Arapların 

Çeçenlere olan desteğinde bir azalma ve Rusya'nın bölge ile ticaretin bir 

artıĢ söz konusu olsa da Mısır, Ürdün ve Körfez ülkelerinin rejimleri en bü-

yük garantör olarak ABD'yi görmeye devam etmektedirler. Rusya, Orta Do-

ğu'da nüfuz mücadelesi veren büyük güçler arasında bölge devletlerine ve 

halkına en yakın olanı görünmekle birlikte, aynı zamanda en az güvenilen-

dir.
66

 

 

Sonuç   
Doğu Akdeniz ve Arap Orta Doğusu tarih boyunca büyük güçlerin 

nüfuz mücadelesi verdikleri bir alan olmuĢtur. Daha petrol gibi stratejik bir 

hammadde kaynağı ortaya çıkmamıĢken bile büyük güçler özellikle ticaret 

yollarına hâkim olmak ve bölgedeki zengin pazarı ellerinde tutabilmek için 

Orta Doğu’ya ilgi göstermiĢlerdir. Kara Denizde büyük bir askeri güç haline 

geldikten sonra Rusya için de Akdeniz’e inerek Ġngiltere’nin Hindistan ve 
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diğer sömürgelerine giden yolu kontrol etmek, Orta Doğu pazarına açılmak 

önemli hedeflerden biri olmuĢtur.  

Arap Orta Doğu'sundaki Rus nüfuzunun ve varlığının en üst düzey-

de bulunduğu Soğuk SavaĢ dönemi boyunca Rusların Orta Doğu'daki mev-

cudiyeti Sovyetler Birliği'nin süper güç olma veya bu konumunu sürdürme 

iddiası ile iliĢkilidir.
67

 Soğuk SavaĢ döneminde bloklar arası rekabet çerçeve-

sinde Orta Doğu’da kendine yakın yönetimleri destekleyerek ABD’nin kar-

Ģısına dikilen Rusya, Soğuk SavaĢ sonrası dönemde de dünyadaki yer arayıĢ-

ları çerçevesinde Orta Doğu’ya önem göstermiĢtir. 1990’lı yılların sonların-

dan itibaren çok kutuplu dünya düzeni içerisinde Avrasya süper gücü olma 

talebini güçlendiren Rusya, bu hedefi doğrultusunda baĢta kendi "yakın çev-

resi" olmak üzere hemen hemen dünyanın her yerinde ABD’nin tek taraflı 

uygulamalarının karĢısına çıkmaya baĢlamıĢtır. Rusya için nostaljik bağlara 

sahip bulunduğu Arap Orta Doğusu da, büyük güç statüsünü kanıtlamak için 

giriĢimlerde bulunduğu alanlardan biri olmuĢtur. Primakov’un 1996 yılında 

dıĢiĢleri bakanlığı görevine gelmesinden itibaren, Rusya Arap Orta Doğu’su 

ile eski bağlarını yeniden tesis etmeye baĢlamıĢtır. Dolayısıyla Rusya'nın 

Orta Doğu bölgesinin genelinde artan etkinliği süper güçlük iddiasıyla dünya 

politikasına yeniden dönüĢünün bir tezahürüdür.  

Orta Doğu çok karmaĢık bir denklemler yumağına benzer. Araplarla 

Yahudiler arasındaki düĢmanlık kadar büyük bir düĢmanlık da Arap devlet-

leriyle Ġran arasında mevcuttur. Yahudi düĢmanlığı ortak paydası dahi Arap-

ġii düĢmanlığını bastıramaz. 1979 yılında Ġran'a savaĢ açtığında Saddam'ın 

gerekçelerinden biri Arap dünyasını ġiilerden korumaktı. Orta Doğu denk-

leminde önemli bilinmezlerden biri de Rusya'nın Ġran ile olan flörtü hakkın-

da Arap kardeĢlerinin ne düĢündüğüdür. Arap dünyası da en az Rusya-Ġsrail 

kadar Rusya- Ġran yakınlaĢmasından endiĢe duymaktadır. Ġran'ın nükleer güç 

olması sadece Ġsrail'i değil Suudi Arabistan, Mısır ve Ürdün gibi Arap dev-

letlerini de korkutmaktadır. Öte yandan özellikle 2003 yılında ABD'nin Irak'ı 

iĢgali sonrası Yahudiler ve Kürtler dıĢındaki Arap halkları Amerikan karĢıt-

lığı ortak paydası altında birleĢmeye baĢlamıĢtır. Bu geliĢme Rusya'nın da 

Orta Doğu'ya giriĢini ve bölgede eskisi gibi bir yer edinmesini kolaylaĢtırıcı 

olmuĢtur. 

SSCB'nin çöküĢü Orta Doğu'yu Soğuk SavaĢ'ın cephe hattı olmak-

tan çıkarmıĢtır. Ancak bölge eskisi kadar patlayıcı olmaya devam etmiĢtir.
68
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Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra da bölgede çatıĢmalar ve küresel güçlerin 

bölge üzerindeki mücadelesi devam etmiĢtir. Bu özelliğiyle Orta Doğu silah 

satıcısı devletler için önemli bir pazar niteliğini korumaktadır. Bu pazardaki 

payını artırmak isteği Rusya'nın Arap Orta Doğusu'ndaki en somut çıkarları-

nı oluĢturmaktadır. Öte yandan silah satıĢı Rusya için Orta Doğuya giriĢ 

amacı olduğu kadar aynı zamanda bir araçtır.  

Günümüz Arap dünyasında Rusya, ABD ile sorunlu devletler tara-

fından bir alternatif ve dengeleyici unsur olarak görülmektedir. ABD karĢı-

sında, Avrupa’dan çok, Rusya’nın alternatif görülmesi, Avrupa ve ABD’nin 

aynı kültür dinamiklerine sahip olması, Avrupa’nın uluslararası bir çok dip-

lomatik meselede ABD ile aynı çizgide olması gibi etkenlerle doğrudan bağ-

lantılıdır. ABD’nin uluslararası teröre destek, insan haklarının ihlali, demok-

ratik yapının yoksunluğu gibi konularda Arap devletlerini suçlaması ve bun-

ların yanında "Büyük Orta Doğu Projesi" gibi giriĢimlerle Ortadoğu’ya yeni 

bir Ģekil verme çabaları
69

, geleneğin hâkim olduğu Arap dünyasının Rusya 

ile olan yakınlaĢmasında önemli rol oynamıĢtır. 

Soğuk SavaĢ döneminde olduğu gibi günümüzde de Rusya'nın Filis-

tin sorunu üzerinden Orta Doğu'da etkin olmaya çalıĢtığı söylenebilir. Ancak 

Rusya'nın Filistin sorununa olan yaklaĢımı Soğuk SavaĢ dönemindekinden 

farklıdır. Soğuk SavaĢ döneminde 1956 SüveyĢ Krizi'nden itibaren 1990'lara 

kadar Arap-Ġsrail çatıĢmalarında FKÖ'nün silahlı mücadele için yetiĢtirme 

dâhil Filistin tarafını açıkça destekleyen Rusya günümüzde Ġsrail tarafının 

beklentilerine de cevap verecek Ģekilde dengeli bir politika izlemektedir.  
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